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1. Considerando as afirmações a seguir, assinale a alternativa correta sobre as atividades econômicas do 
setor terciário. 
I. O setor terciário, especialmente nos países desenvolvidos, é o que mais cresce e o que mais absorve mão 
de obra. Ele é considerado o grande empregador do século XXI. 
II. Muito amplo, o setor terciário engloba serviços moderníssimos, como institutos de pesquisas científicas 
e tecnológicas, universidades e hospitais, setor financeiro, publicidade, comunicações, entre outros. 
III. À semelhança dos outros setores, inúmeras atividades desenvolvidas no setor terciário, tais como os 
serviços de bancários, de trabalhadores de escritório, de datilógrafos, de arquivistas etc., também estão 
sendo eliminadas ou automatizadas. 
 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
e) Nenhuma das afirmações está correta. 
 
2) Sobre o setor terciário da economia, podemos afirmar corretamente que: 
 
a) apresenta uma grande dependência das variações climáticas. 
b) limita-se a oferecer produtos e mercadorias materiais. 
c) condiciona a sua dinâmica ao desempenho do setor primário. 
d) encontra-se emancipado dos demais setores da economia. 
e) abriga uma grande carga de trabalhadores informais. 
 
3)  “Segundo o “Relatório de Investimento Estrangeiro Direto 2013” (fDi Report 2013), produzido pelo 
grupo inglês “Financial Times”, [...] há uma tendência de terciarização da economia global, o que significa 
afirmar que o volume de investimentos passa agora a se concentrar na área de serviços, destacando-se 
que nos últimos cinco anos ele tinha se concentrado na formatação de plataformas industriais em diversos 
países [...]”. 
(BLUM, G. Tendências da terciarização da economia global: principais setores de “Investimento Estrangeiro 

Direto”. Ceiri Newspaper. Disponível em: http://www.jornal.ceiri.com.br). 
 
Um dos fatores, em termos macroeconômicos, que mais facilitaram a terciarização da economia foi: 
 
a) o avanço da globalização e a implantação de tecnologias no mundo do trabalho. 
b) a difusão de perspectivas econômicas intervencionistas pelo mundo. 
c) a diminuição das desigualdades entre as diferentes classes sociais. 
d) a reafirmação das atividades primárias como centro da economia. 
e) o deslocamento financeiro para as atividades industrializadas. 
 
4) Leia o trecho a seguir e responda ao que se pede: 
 
“Essa forma de industrialização é a que nos interessa mais de perto por ter ocorrido no Brasil. Trata-se de 
uma industrialização que, como o nome sugere, foi historicamente atrasada em relação à original e 
ocorreu em muitos países subdesenvolvidos [...]. Foi mais comum no século XX, embora, em alguns casos, 
tenha se iniciado de forma tímida no fim do século XIX”. 

http://www.jornal.ceiri.com.br/


 
Vesentini, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.67. 

 
A forma de industrialização a que o autor se refere é: 
 
a) a do tipo clássica, caracterizada pelo predomínio das chamadas “indústrias de chaminés”, hoje 
obsoletas. 
b) a do tipo planificada, vista como a única forma de os países periféricos conseguirem se industrializar, 
sobre a forte proteção do Estado. 
c) a do tipo tardia, realizada, em geral, com a presença predominante de capital estrangeiro e empresas 
multinacionais. 
d) a do tipo planificada, realizada em países socialistas e keynesianistas, procurando articular o setor da 
indústria de base com o setor de bens de consumo. 
e) a do tipo tardia, realizada graças à emancipação econômica apenas recentemente conquistada pelos 
países subdesenvolvidos. 

5) Relacione as duas colunas abaixo, enumerando a segunda de acordo com a primeira: 

 

1. Indústria de 
base; 

2. Indústria de 
bens de capital; 

3. Indústria de 
bens de consumo. 

A. ( ) Produção de materiais 
duráveis 

B. ( ) Produção de materiais não 
duráveis 

C. ( ) Produção de peças para 
indústrias 

D. ( ) Transformação de matérias-
primas para produção industrial 

E. ( ) Produção de máquinas 
industriais 

 
a) 3, 2, 1, 2, 3 
b) 3, 3, 2, 1, 2 
c) 1, 2, 3, 1, 2 
d) 3, 2, 1, 3, 2 
e) 2, 3, 3, 2, 3 
 
6) São as indústrias que produzem máquinas, equipamentos e ferramentas utilizados por outras fábricas. 
Destacam-se as indústrias mecânicas (máquinas) e as indústrias de equipamentos (peças, ferramentas 
etc.): 
 
a) Indústrias extrativas 
b) Indústrias de bens de consumo duráveis 
c) Indústrias de bens de consumo não-duráveis 
d) Indústrias de bens de produção 
e) Indústrias de bens intermediários 
 
7)  Sobre os tipos de indústrias, leia as proposições a seguir e marque (F) para as alternativas falsas e (V) 
para as alternativas verdadeiras. 
( ) A indústria tradicional é pouco automatizada e emprega muita mão de obra em relação ao valor da 
produção. 



( ) A indústria de Bens de produção consome grandes quantidades de matéria prima e de energia, como 
siderurgia. 
( ) A indústria de bens de produção fabrica produtos destinados ao consumidor em geral. 
( ) A indústria de bens de consumo produz bens que servirão de matéria-prima para outras indústrias, 
como a química pesada. 
( ) A indústria de bens intermediários fabrica equipamentos, acessórios, peças e ferramentas para os 
outros tipos de Indústrias. 

A sequência correta é: 

a) V, F, V, V, V 
b) V, V, F, F, F 
c) F, V, V, F, F 
d) F, F, V, V, F 
e) V, V, F, F, V 

 

8) O município de Juiz de Fora já foi considerado no final início do século XX como a Manchester Mineira. 
Explique o motivo dessa denominação ao município mineiro. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
9) Atualmente a cidade de Juiz de fora já não apresenta mais as características do início do século passado 
e, portanto, não faz mais jus ao nome de Manchester Mineira. Justifique, baseado em seus conhecimentos, 
em qual setor a economia do município se encaixa atualmente.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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